
 

 

Anunț selecție 20 bibliotecari din 10 biblioteci județene  

pentru implementarea proiectului național DIGITAL CITIZEN,  

derulat în parteneriat ANBPR-ECDL ROMANIA 

 

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și ECDL 

ROMANIA lansează un apel de participare adresat bibliotecilor județene din rețeaua ANBPR 

privind selecția a unui număr de 20 de participanți din 10 biblioteci județene, care se vor implica 

în implementarea proiectului DIGITAL CITIZEN. 

Programul DIGITAL CITIZEN oferă acces la o suită de cunoștințe, abilități și comportamente 

online care favorizează adaptarea eficientă a tuturor membrilor comunității la procesul 

transformării digitale, la care asistăm cu toții astăzi. 

Cele 10 biblioteci județene pilot sunt invitate să-și desemneze reprezentanții (în medie 2  

reprezentați/bibliotecă interesată) să participe la o instruire online intensivă în domeniul Digital 

Citizenship, ce se va derula pe platforma Zoom. 

Instruirea va debuta cu o sesiune Train-the-Trainers pe modulul ECDL Digital Citizen constând 

în: e-instruire specializată printr-o serie de webinarii ECDL, acces la resurse de pregătire, 

tutoriale video și cazuri de succes etc.   

Pe parcursul TTT, fiecare dintre participanți va deprinde elemente-cheie pentru crearea de 

competențe de reziliență pe baza programei internationale ECDL Digital Citizen. Beneficiind de 

îndrumarea lectorilor ECDL Romania și ai ANBPR, participanții vor fi sprijiniţi să devină 

îndrumători avizați și autonomi ai utilizatorilor serviciilor de bibliotecă privind folosirea 

instrumentelor online de bază. În felul acesta, reprezentanții bibliotecilor vor deveni mai abili și 

mai experimentați în evaluarea provocărilor online, dezvoltând o abordare sustenabilă asupra 

principalelor aspecte derivate din extinderea pe scară largă a tehnologiei.  

Programul național DIGITAL CITIZEN dedicat bibliotecilor publice va include, într-o etapă 

următoare, un training online ECDL Pedagogie Digitală pentru domeniul bibliotecilor, cu 

posibilitatea certificării pe acest modul pentru participanții la grupa pilot TTT Digital Citizen. 

Durata cursului va fi 15 ore online, distribuite în 4-5 zile. Modulul ECDL Pedagogie 

digitală stabilește conceptele esențiale și dezvoltă competențele referitoare la utilizarea eficientă 

din punct de vedere pedagogic a tehnologiei online, pentru susținerea și îmbunătățirea predării, 

învățării și evaluării, venind în sprijinul oricărui trainer de astăzi . 

 

Cele 2 module de pregătire vor fi organizate online, pe parcursul lunii iulie 2021.  

Ulterior, bibliotecarii instruiți vor deveni facilitatori si vor putea livra sesiuni DIGITAL 

CITIZEN pentru beneficiarii proprii, iar bibliotecile aparținătoare vor fi încurajate si sustinute să 

https://ecdl.ro/uploads/subiecte/resources/files/Programa_analitica_Pedagogie_digitala_1.0_.pdf
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devină centre DIGITAL CITIZEN, activându-se ca actori esenţiali în procesul de alfabetizare 

digitală la standarde europene de certificare IT.  

CONDIȚII DE ACCES: 

 Sunt așteptați să se înscrie participanți persoane fizice, membri ANBPR, care lucrează în 

prezent în biblioteci, au o experiență de cel puțin 3 ani în biblioteconomie și au participat 

la cel puțin un proiect/eveniment relevant al ANBPR în ultimii 3 ani. Prioritate vor avea 

bibliotecarii-traineri care au fost implicați anterior în proiectul în parteneriat ANBPR-

ECDL Romania, cu titlul Profil e-Bibliotecar - Aptitudini pentru Bibliotecarul Modern. 

 Participanții trebuie să facă dovada experienței anterioare în formarea adulților (certificat 

de formator sau similar). 

 Să dețină abilități pedagogice și de lucru cu grupuri eterogene de formabili. 

 Să aibă expertiză în domeniul TIC și conexe. 

 Să facă dovada acordului conducerii organizației aparținătoare pentru implicarea în 

proiect. 

 Să își asume disponibilitatea de implicare în activitățile proiectului, pe toată durata 

acestuia, inclusiv în organizarea sesiunilor locale și sesiunile de certificare. 

 

DOCUMENTE APLICAȚIE: 

 

În vederea depunerii candidaturii pentru recrutarea în proiect, persoanele interesate vor transmite 

un email cu subiectul Candidatură DIGITAL CITIZEN, până cel târziu luni, 31 mai 2021 

(inclusiv), la adresa: anbpr_ro@yahoo.com, conținând următoarele documente: 

 

 Formular înscriere;  

 Scrisoare de motivație privind participarea în proiect; 

 Copie carte identitate; 

 CV și ultima diplomă de studii, inclusiv certificat formator sau similar;  

 Dovadă statut de angajat/colaborator/voluntar al ANBPR (copie contract/declarație pe 

proprie răspundere); 

 Acord angajator;  

 Declaraţie privind prelucrarea datelor personale;  

 Declarație de angajament. 

 

În urma centralizării candidaturilor, ANBPR va selecta minimum 20 de participanți din 10 

biblioteci județene pentru derularea activităților DIGITAL CITIZEN. 

 

Așteptăm candidaturile dvs în termenul indicat. 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 

Președinte ANBPR 

DRAGOȘ-ADRIAN NEAGU 
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